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De eerste Communicanten komen de kerk binnen.  
Ondertussen gaan wij staan en wordt het openingslied 
gezongen. 
 
Intredelied. 
 
Kruisteken en begroeting 
P: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen. 
P: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde  

 van God en de gemeenschap van de heilige Geest  
zij met u allen. 

A: En met Uw Geest.   
 
Openingswoord 
Com.:  Goedemorgen papa’s en mama’s, broertjes en 
 zusjes en alle andere mensen, welkom op dit feest. 

We hebben vandaag onze allermooiste kleren aan en 
de kerk is prachtig versierd. Het is ook niet zomaar 
een gewone zondag.  

Com.:  Vandaag doen wij onze Eerst Heilige Communie, dat 
is toch wel heel speciaal. We hebben er hard voor 
gewerkt. We hebben veel over Jezus geleerd, en 
papa en mama hebben ons daarbij geholpen.  

Com.:  Eindelijk is het dan zover. 
Wij zijn zo blij dat we onze 
Eerste Heilige Communie 
gaan doen. Fijn dat we dit 
samen met u gaan vieren.  
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Schuldbelijdenis  
P:  Aan het begin van deze eucharistie willen wij  
 tegenover God en elkaar onze fouten uitspreken.  
 
Com.:  Heer, U houdt veel van ons. Vergeef het ons dat wij 

soms zo weinig liefde geven aan anderen, ontferm U 
over ons.  

A:  Heer, ontferm U over ons  
Com.:  Christus, U schenkt ons de liefde van uw Vader. 

Vergeef het ons wanneer wij vergeten om U liefde te 
geven, ontferm U over ons.  

A:  Heer, ontferm U over ons  
Com.:  Heer, U noemt ons uw vrienden. Vergeef het ons als 

wij anderen soms buitensluiten, ontferm U over ons.  
A:  Heer, ontferm U over ons   
 
P:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het 
eeuwige leven.  

A:  Amen.  
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Lofzang Gloria 
 
P: Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de  

mensen die Hij liefheeft.  
A: Wij loven U. 
P: Wij prijzen en aanbidden U. 
A: Wij verheerlijken U en zeggen U dank  
 voor Uw grote heerlijkheid. 
P: Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader; 
A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
P: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
A: Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
 ontferm U over ons. 
P: Gij, die wegneemt de zonden der wereld,  
 aanvaard ons gebed. 
A: Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
 ontferm U over ons. 
P: Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A: Gij alleen de Heer. 
P: Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A: met de heilige Geest in de heerlijkheid  
 van God de Vader.  
A: Amen 
 
Openingsgebed  
 

Dienst van het woord. 
 

Com: 
Lezing uit het boek Exodus  
Jarenlang had het volk van God in Egypte gewoond. Ze 
waren slaven van de Farao, de koning van Egypte.  
Maar God had hen bevrijd en Mozes had het volk van God 
naar de woestijn geleid. Maar nu hadden ze al dagenlang 
gereisd. Ze waren moe en ze hadden honger.  
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Ze klaagden tegen Mozes: “Hier in de woestijn is niets te 
eten.  
In Egypte hadden we tenminste nog wat.  
Nu gaan we dood van de honger”. God had het gehoord.  
Hij stuurde kwartels, dat zijn vogels, naar zijn volk.  
Com:  
Nu konden zij die vogels opeten. De volgende morgen liet 
God brood uit de hemel komen. Dat brood heette manna en 
het smaakte zoet als honing. De mensen konden het manna 
van de grond oprapen en zo hadden ze elke dag te eten.  
Zo zorgde God voor zijn volk.  
Zo spreekt de Heer.  

A: Wij danken God.  

Tussenzang. 
 

 
EVANGELIE  
P: De Heer zij met u.  
A: En met Uw Geest.  
P: Lezing uit het heilig Evangelie van 
onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas.  
A: Lof zij U Christus.  
Heel veel mensen die over Jezus gehoord hadden volgden 
Hem. Jezus liet hen bij zich komen, vertelde hun over het 
koninkrijk van God en maakte iedereen beter die ziek was.  
Tegen het einde van de dag kwamen de leerlingen Hem 
zeggen: “Stuur de mensen weg, dan kunnen ze eten gaan 
kopen in de dorpen in de buurt; want we zijn hier op een 
eenzame plaats.” Maar Jezus zei: “Geven jullie hun maar te 
eten.” Toen zeiden de leerlingen: “Alles wat we hebben is vijf 
broden en twee vissen. Of moeten we voor al die mensen 
eten gaan kopen?“  
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Het waren er ongeveer vijfduizend. “Laat ze gaan zitten in 
groepen van ongeveer vijftig”, zei Jezus tegen zijn leerlingen. 
Dat deden ze en gaven ieder een plaats. En Jezus nam de vijf 
broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en 
dankte God. Toen brak Hij het brood in stukken en gaf die 
stukken aan de leerlingen om ze te verdelen onder de 
mensen. Ze aten allemaal tot ze genoeg hadden.  
En de leerlingen haalden op wat er over was: het waren 
twaalf manden vol brokken.  
Zo spreekt de Heer.  
A: Wij danken God. 
 
Preek (Samenspraakje met de kinderen). 
 

Geloofsbelijdenis. 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader Schepper van hemel 
en aarde 
Ik geloof dat God bij mij is, dat Hij mij nooit alleen laat,  
dat Hij van mij houdt, dat Hij mijn Vader wil zijn. 
Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige Zoon, onze Heer, 
die geboren is uit de maagd Maria, die gestorven en 
begraven is, die uit de dood is opgestaan en leeft aan Gods 
rechterhand. 
Ik geloof dat Jezus Christus bij mij is, dat Hij mij de weg 
wijst naar God, dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij, 
dat Hij mij vormt tot kind van zijn Vader. 
 
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de 
zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. 
Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is, 
dat Hij een vuur is in mijn leven,dat Hij mij bezielt tot 
liefde in de wereld.  
Amen. 
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Voorbeden. 
 

P: Bidden wij tot God de Vader van Jezus en onze Vader 
 

Lieve God. 
Ik zou willen dat alle kinderen van de wereld een fijn huis 
hebben 
met een lieve papa en mama. Dat niemand meer arm is  
zodat iedereen genoeg te eten en te drinken heeft. 
Laat ons bidden. 
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.. 
 

Lieve God. 
Ziet U ook al die ruzie? Kunt U niet STOP zeggen 
en zorgen dat er geen oorlog meer is maar vrede. 
Dan is de wereld weer mooi en gezellig. 
Laat ons bidden 
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.. 
 

Lieve God. 
Wij bidden voor de mensen  die de verhalen van Jezus nog 
nooit hebben gehoord, of zijn woorden niet hebben 
begrepen. Laat het licht van Jezus’ vrede ook in hun leven 
binnen komen.  
Help hen dat licht te delen met de mensen om hen heen. 
Laat ons bidden 
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.. 
 

Lieve God. 
Wij bidden voor onszelf en alle andere jongens en meisjes 
die dit jaar de eerste communie doen. Help hen om samen 
met ons te blijven meedoen aan de tafel van Jezus. 
Laat ons bidden  
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.. 
 
P: Parochie intenties. 
 



7 
 

P: Goede God, op deze feestelijke dag bidden wij tot U 
 voor onszelf en alle mensen. Luister naar ons bidden en 
 maak van onze wereld een fijne wereld voor iedereen. 
 Door Christus onze Heer. 
A: Amen. 
 

Dienst van het altaar, 
 

Klaarmaken van het altaar.  
 

Offerandelied. 
 

P: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer  
aanvaard kan worden door God, de almachtige  Vader. 

A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
tot lof en eer van uw Naam, tot welzijn van ons en 
van heel zijn heilige kerk. 

Gebed over de gaven. 

De grote lofprijzing. 
 

P: De Heer zal bij u zijn. 
A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

P: Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg 
 te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft 
 ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar 
 te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het 
 goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is. Zo 
 hebt U ons gemaakt en mogen wij Uw kinderen zijn. Blij 
 danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. 
 En met alle heiligen en engelen zingen wij U toe: 
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Sanctus/ Heilig, heilig gezongen. 
 
Indien mogelijk gaan knielen anders staan 
 
P:   Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle 

mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw 
Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de 
steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken 
wilden hebben. Hij heeft onze ogen en onze oren 
geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters 
van elkaar, kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik 
brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat 
Hij heeft voorgedaan. 

 
 Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn,  
 zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus uw 

Zoon. Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons 
gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij 
nam brood, dankte U, brak het en gaf het hun en zei: 

 
 NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT  

IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U,  
gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT 
DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE 
VERBOND, DIT IS MIJN BLOED,  
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 
VERGEVING VAN DE ZONDEN.  
 

 Daarna zei Hij tot hen:  
 BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

Daarom zijn wij hier samen, Vader en denken blij en 
dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk.  
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Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo vieren wij zijn 
dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel,  
wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus 
uw beminde Zoon.  
Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven 
gegeven. Daarom zeggen wij: 
 

A: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
 

P: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
 

A: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
 

P: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. 
Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en 
verdriet voorbij. 

 

A: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
 

P: Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te 
eten van het Lichaam van Christus onze Heer; zo maakt U 
ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons 
door dit Brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer 
gaan doen wat U van ons verwacht. Denk, Heer, aan de 
paus Franciscus, aan onze bisschop Gerardus, Robertus 
zijn hulpbisschop en aan alle andere bisschoppen.  

 Help iedereen die een leerling van uw Zoon wil zijn:  
 laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. 
 God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en 

bij Christus uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder en 
met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor 
altijd bij U zijn.   
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen 
zijn, Heer onze God, almachtige Vader in de eenheid van 
de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.  

A: Amen. 
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Onze Vader.   
  

A: Onze Vader die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 

 

P: Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze 
dagen dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, 
hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw 
Zoon. 

 

A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
 heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 
 

Vredeswens. 
P: Heer Jezus Christus: Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

‘Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u’, let niet op onze 
zonden maar op het geloof van Uw Kerk. Vervul Uw 
belofte, geef vrede in Uw Naam en maak ons één. Gij die 
leeft in eeuwigheid, 

A: Amen. 
P: De vrede des Heren zij altijd met u. 
A: En met uw geest. 
P: Wens elkaar de vrede. 
 

Lam Gods. gezongen 
 

Uitnodigen van de communie 
P:  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie 

het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
 maar spreek en ik zal gezond worden. 
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Communieliederen. 

Gebed na de communie. 
 

Bloemengroet aan Maria  
 

P:  Wij bidden Maria, alle kinderen te ontvangen in haar 
veilige handen, en in hun leven te behouden. De 
bloemen worden nu naar het Maria Altaar gebracht.  
 Laten we dan samen een Weesgegroet bidden voor onze 
kinderen.  
 

A:  Wees gegroet, Maria,  
 vol van genade  
 de Heer is met U,  
 Gij zijt de gezegende onder de vrouwen  
 en gezegend is Jezus,  
 de vrucht van uw schoot.  
 Heilige Maria,  
 moeder van God,  
 bid voor ons, zondaars,  
 Nu en in het uur van onze dood.  
 Amen.  

Mededelingen.  
 

Wegzending en zegen.  
 

P: De Heer zij met u 
A: En met uw geest. 
P: Zegene u de almachtige God,  

Vader, Zoon en heilige Geest. 
A: Amen. 
P: Gaat nu allen heen in vrede. 
A: Wij danken God. 
 
Slotlied. 


